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Winterpauze Cultureel Café duurt langer

Waterijsjes na operatie 
hebben pijnstillend eff ect

SINT ANTHONIS - In verband 
met het ontbreken van een ge-
schikte ruimte voor het Cultu-
reel Café Sint Anthonis kan er 
deze maand niet worden ge-
start met de tweede helft van 
seizoen 2017-2018.

Het is jammer dat de organisatie 
moet uitwijken naar een ander 
onderkomen en dat daardoor de 
winterpauze ietsje langer duurt 
dan gepland. De Gasterij im-
mers paste als een goed jasje. 
Als  geen ander, begrepen Ilse, 

BEUGEN - Sinds kort verstrekt 
Maasziekenhuis Pantein na 
een operatie waterijsjes op de 
verkoeverkamer. Waterijsjes 
hebben een pijnstillend eff ect 
en verminderen daarmee de 
behoefte aan pijnstillers. 

Ook hebben zij een positief ef-
fect op de patiënttevreden-
heid. Hiermee onderscheidt het 
Maasziekenhuis zich op het ge-
bied van welbevinden direct na 
de operatie.
 
Patiënten positief
Waterijs helpt onder andere te-
gen misselijkheid en vieze smaak 
in de mond als gevolg van de 
narcose en het nuchter zijn voor 
een operatie. Tevens helpt het 
tegen mond- en keelklachten en 
geeft het patiënten comfort. 
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Vrienden van het Maasziekenhuis schonken een vrieskast.

Monopolytrauma’s op De Brink

JOHN: We zitten op De Brink 
in St. Anthonis. Ik vind het een 
mooie plek. Zelf ken ik De 
Brink van het spel Monopoly. 
De straat kostte 60 gulden. Ik 
kocht het vaak. Het lag in Ons 
Dorp maar dat is tegelijkertijd 
ook de enige fi ctieve plaats op 
het spel.  Dat zegt genoeg over 
mijn handelsgeest en zake-
lijk inzicht. Ach huizen en geld 
zijn niet mijn ding.  En dat was  
Monopoly ook niet.Ik zat vaak 
in de gevangenis, dus kwam 
‘niet langs af’.  Mijn zus Paula 
won meestal. Soms wachtte 
het spel weken op een winnaar. 
Sterker.Van 1970 tot 1974 stond 
het spel onaangeroerd op tafel. 
Oorzaak; de huizen-crisis. Nie-
mand wilde mijn huisjes kopen 
op De Brink.En als slooppand 
voor de fi rma Laarakkers bleek 
het evenmin interessant. Mis-
schien dat ik daar Wanda nu  
eens over aan moet spreken en 
haar met terugwerkende kracht 
op een strafbankje moet zetten 
… kwam jij wel langs af Wanda?

WANDA: Van het spel Monopo-
ly heb ik trauma’s. Dus ook van 
de straten, inclusief de Brink. 
Uren hebben mijn broers en ik 
dit een van de best verkochte 
spellen ter wereld gespeeld. 
Waarom eigenlijk? Het was zin-
loos. Ik speelde namelijk een 
spel waar ik de afl oop al van 
wist.  Mijn oudste broer won 
altijd. Irritant gewoon. (Of is dát 
mijn trauma?) Dus daar hebben 
we het verder maar niet over.
Ik heb  in St. Anthonis gewoond. 
In het weekend  gingen we 
stappen bij Hoefnagel. Soms 
bij Oelbroeck of Bos. ’s Nachts 
aten we een frietje  op de Brink 
bij van Kol of Harry. Niets wat 
lekkerder smaakt dan een vette 
hap  na het uitgaan. Van Kol ver-
kocht zijn friet en snacks vanuit 
een houten hutje. Het was druk 
en gezellig. Elke zaterdagavond. 
Wanneer ik door die gezellig-
heid dan te laat thuis kwam, 
moest ik op het strafbankje  
dus daar heb ik genoeg gezeten 
John.

tige - dichteres Vicky Francken, 
die afgelopen jaar de Cees Bud-
dingh-prijs wist te winnen. Of een 
verhaal van Coby van Baars uit Cuijk 
die met haar debuutroman Schip-
per & Zoon opzien baarde. Ook 
is er plaats voor regionaal dicht-
werk van Mientje Wever en John 
van Raaij uit Boxmeer en heeft 
Antoinette Verstegen een mooi 
verhaal samengesteld. Cen-
traal thema van het boek is de 
natuur, eveneens het thema 
van de landelijke boekenweek.

BOXMEER - Stichting De Kneep 
presenteert binnenkort een 
taalfestival - een soort boe-
kenbal - én een boek waaraan 
36 regioschrijvers meedoen. 
‘Schrijven als tweede natuur’ is 
de titel van het werk dat in de 
boekenweek in de tweede week 
van maart verschijnt.

  Door Twan Dohmen

“Een Boxmeers boekenbal was 
aanvankelijk het grappige idee, 
een alternatief voor het besloten 
feest wat in Amsterdam plaats-
vindt. Wij willen juist een feest 
voor iedereen die houdt van le-
zen, boeken en taal”, zeggen Gé-
rard Zeegers en Geurt Franzen na-
mens de stuurgroep van Stichting 
De Kneep.

Mooie plannen
Het idee uit 2016 voor een eigen 
boekenbal voor het Land van Cuijk 
en Maasduinen is afkomstig van 
Marco van der Plasse uit Boxmeer. 
Hij kreeg steun van enkele andere 
taal- en boekenliefhebbers. “Wij 
hebben plannen gesmeed en met 
onze creatieve, soms wat eigen-
wijze geesten samen komen we 
tot veel mooie plannen”, grapt 
Zeegers.

De naam De Kneep verwijst naar 
de band, die een boek bijeen 
houdt. “Zonder een kneep valt 

Taalfestival voor alle boekenliefhebbers 
De Kneep: feest in schouwburg en regioboek ‘Schrijven als tweede natuur’

Enkele leden van de stuurgroep van stichting De Kneep, verzameld op de Romeinse brug bij de A77. Vlnr: Gérard Zeegers, Marco 
van de Plasse, Geurt Franzen en Peter Verdijk. Op de foto ontbreken: Suzanne Böhmer, Willem van Beek en Marius van Dalen.

een boek uit elkaar”, weet Franzen. 

Regioschrijvers
De uitgave van het boek moet één 
van de hoogtepunten worden van 
het taaljaar in de regio. Een traditi-
oneel product erkennen de stuur-
groepleden, een boek dat uitslui-
tend teksten bevat. Maar dan wel 
verhalen, gedichten, een essay en 
columns van regioschrijvers die er 
mogen zijn. 
Zoals de uit Boxmeer afkom-
stige - nu in Utrecht woonach-

“Wij zijn positief verrast over het 
niveau en de variatie van de inge-
leverde stukken met een goede 
mix van poëzie en proza.”

Zolderkamertjes
Naast het boek krijgen de regio-
schrijvers ook met het taalfestival 
een podium. Letterlijk een po-
dium. Ze presenteren zich op al-
lerlei ‘voordraagkunsten’. Of wor-
den geïnterviewd. Het moet een 
dynamisch boeken- en taalfeest 
worden.

“Wij hebben in onze regio zo’n 
zestig schrijvers, waarvan dus 
meer dan de helft meedoet aan 
het boek”, vertellen Franzen en 
Zeegers met gepaste trots. “Vaak 
zijn schrijvers individualisten die 
op zolderkamertjes in alle rust aan 
hun teksten werken. Veel van hen 
hebben de behoefte om te publi-
ceren, maar niet iedere schrijver 
wil zich presenteren op een po-
dium met een zaal vol publiek.”
Op vrijdagavond 16 maart is 
het taalfestival van De Kneep in 
Schouwburg Cuijk. Bezoekers 
kunnen op één van de drie podia 
aan een carrousel aan activitei-
ten meedoen. Om het toch een 
beetje op een echt (boeken)bal te 
laten lijken is afsluitend een spet-
terend feest met live-muziek van 
de Hello Goodbye Band. De en-
tree voor deze avond is 10 euro 
per persoon.

Meer informatie
De 160 pagina’s tellende boek 
‘Schrijven als tweede natuur’ 
wordt naar verwachting al tijdens 
het NK Maasheggenvlechten op 
zondag 11 maart gepresenteerd, 
een week vóór het festival. Daarna 
is het voor 12 euro 50 te koop bij 
de boekhandels in de regio. 

Meer weten over boek en het taal-
festival in Schouwburg Cuijk kijk 
dan op de website 
 www.dekneep.nl

Gerard samen met hun team 
het samenspel. Met gezelligheid, 
een fi jne ruimte, goede samen-
werking voelde de organisatie, 
de gasten en de gastoptreders 
van het  Cultureel Café zich op 
hun gemak en altijd welkom.
Op dit moment worden de de-
tails van het nieuwe onderko-
men bekeken en besproken en 
zoals het er nu uitziet slaagt de 
organisatie er weer in er iets bij-
zonders van te maken. Kortom, 
een bloeiend en sfeervol Cultu-
reel Café met  interessante spre-

Vriendenstichting
Dat het Maasziekenhuis ijs-
jes kan verstrekken dankt 
het aan een gift van stichting 
‘Vrienden van het Maaszieken-
huis’, die een vrieskast schon-
ken (zie foto). Ook schenkt deze 

kers die hun passie met ons wil-
len delen.

Het Cultureel Café gaat van start 
op 22 februari en  gaat daarna op 
de gebruikelijke avonden verder 
in het seizoen, namelijk op de 
laatste donderdagen van maart 
en april.

Binnenkort wordt het program-
ma voor Cultureel Café  van 22 
februari worden gepresenteerd. 
Voor meer informatie: 
 www.kunstkring.com

stichting het eerste jaar de wa-
terijsjes. Zij zet zich belange-
loos in voor diverse extra’s voor 
patiënten zodat het ziekenhuis 
nog leefbaarder, aangenamer, 
sfeervoller, en aantrekkelijker 
wordt.


